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Møteplassen 07.11.19 Palliativ Medisin
Ny analyse: statintransportøren (SLCO1B1)
Den Finske varianten av Chlamydia har kommet til Norge
Geriatriforum Vestre Viken Bærum sykehus 22.10.19
Møteplassen 07.11.19 Palliativ Medisin
Torsdag 7. november 2019 kl. 17:00 - 20:30
Møtested: auditoriet i Wergelandsgate 10,
For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kreftkoordinatorer og
kreftsykepleiere i kommunen. Også åpent for kommuneleger, leger og andre
ansatte på sykehuset, private spesialister, fysioterapeuter og for
medarbeiderne ved legekontorene.
Vi setter fokus på samhandling rundt terminale pasienter.
Vi holder hvert enkelt tema kort og konsist, og holder åpent for spørsmål og
dialog. Med litt utvidet varighet gir kurset nå 4 tellende kurstimer!
Foreløpig program:
Smertebehandling ved terminal sykdom.
Ernæring.
Tilleggssymptomer - Kvalme, dehydrering, Søvn, angst, uro, Pustebesvær.
Immunmodulerende terapi og endringer i palliativt forløp.
Organisering, tverrfaglig samarbeid – kommunale ressurser, palliativt team.
Hjemmedød eller innleggelse.
Skjema for oppfølging
Matservering fra kl. 16:30
Påmelding innen 30.10.19 til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Pris: Gratis

Ny analyse: statintransportøren (SLCO1B1)
Fra og med 9.september 2019 vil genanalysen SLCO1B1 tilbys ved
avdeling for laboratoriemedisin, VVHF.

Genet SLCO1B1 koder for transportproteinet OATP1B1. Dette
proteinet transporterer statiner fra blod til lever, der legemidlet utøver
sin terapeutiske effekt. Noen pasienter er bærere av en variant (*5)
som gir redusert aktivitet i dette transportproteinet. De vil kunne få
unormalt høy serumkonsentrasjon av statiner og dermed økt risiko for
doseavhengige bivirkninger som f.eks myopati.
Aktuelt ved utredning av bivirkninger (spesielt muskelbivirkninger) og
CK/leverenzymstigning ved bruk av simvastatin (Zocor®) og
atorvastatin (Lipitor®), som er statinene som påvirkes mest av
SLCO1B1-variasjon.
Prøvemateriale og svartid:




EDTA-fullblod minimum 0,5 mL
Ingen restriksjoner i forhold til prøvetakingstidspunkt
Svar vil vanligvis foreligge i løpet av 2 uker

Svarvarianter:




SLCO1B1 *1/*1 innebærer «normal» risiko for myopati
SLCO1B1 *1/*5 innebærer intermediær risiko for myopati
SLCO1B1 *5/*5 innebærer høyere risiko for myopati

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for spørsmål eller utdypende
informasjon!

Den Finske varianten av Chlamydia har kommet til Norge
Vi skrev om denne i Praksisnytt i juni, og informerte om at testingen ble
lagt om slik at den nye varianten ble oppdaget.
På testene ved mikrobiologen i Vestre Viken tatt før juni 2019 kom denne
typen chlamydia ut som enten negativ eller inkonklusiv.
Mikrobiologen går nå gjennom resultatene på alle prøver analysert siden 1.
januar 2019. På de prøvene hvor det er mistanke om den nye varianten vil det
bli sendt ut nytt svar med informasjon og anbefaling om ny prøve.

Geriatriforum Vestre Viken Bærum sykehus
Tittel: Calibri 14, fet – mørk profilblå
22 oktober 2019 kl 09.00-15.30
Ingress: Cambria 11, fet – sort
Programmet inneholder viktige tema som legemidler hos gamle, svimmelhet,
Brødtekst:
Cambriaog11,
normal -ved
sortdemens, hukommelsestemaet i Bærum
smertebehandling
palliasjon
kommune, delirium, pre-operativ geriatrisk vurdering og geriatriens rolle i
akutt medisin.
Foredragsholdere:
 Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved universitetet
i Bergen, overlege ved Diakonhjmmet sykehus
 Nina Ommundsen, lege, OUS
 Sigurd Evensen, lege, OUS
 Anders Bugge, lege, Diakonhjemmet sykehus
 Foredragsholdere fra Bærum sykehus

Det er søkt om godkjenning som valgfritt kurs i
spesialistutdanningen/videreføring av spesialiteten i allmennmedisin og
spesialisering i geriatri.
Påmelding innen 11.10.19 til Kristin.Staib@vestreviken.no
Deltakeravgift kr 150,- til dekning av lunsj, kaffe og te betales til
kontonummer:
8601 72 17986 og merkes: Geriatriforum, og ansvarssted 331012

LINKER:
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros.
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake): https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid
For pasienter og pårørende: https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger,
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner . I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.
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